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Medailonky:
Tomáš Mrázek
●
●
●
●

●

*1974
bývalý předseda Rady ČTK (2017 až 2018),
členem 2013 až 2018
od roku 2014 pracoval jako mluvčíPražských
vodovodů a kanalizací
působil od roku 1994 vČeské tiskové agentuře,
poté byl redaktorem a editorem Hospodářských
novin (zaměřoval se na zpravodajství ze světa byznysu, dopravy, telekomunikace)
a
Mladé fronty Dnes, od roku 2004 byl mluvčím Technické správy komunikací hlavního
města Prahy
na veřejnosti se k médiím příliš nevyjadřuje

Názory:
●
●
●

ČTK má nezastupitelnou roli v mediální sféře (zdroj)
ČTK je objektivní, největší plus ČTK je její nezávislost, měla by rozšířit svou činnost a
inovovat (zdroj)
úplná nezávislost médií neexistuje, autocenzura svazuje novináře, ČTK by měla
hledat další zdroje informací, stát by neměl určovat co je dezinformace a co ne, měl
by si to určit každý člověk sám (zdroj)

Michal Semín
●
●

●
●

●

●

●

*1967
český publicista a komentátor (například na
serveru Protiproud.cz, v minulosti i Česká
pozice), překladatel, spisovatel
na konci 80. let byl aktivní v protirežimních
studentských spolcích
je místopředsedou Akce D.O.S.T., která
prosazuje národně-konzervativní pravicové
názory
je zřizovatelem nadačního fondu Má vlast, který od roku 2018 vydává měsíčník MY
,
jehož šéfredaktorem je Petr Hájek (mj. i šéfredaktor konspiračního serveru
ProtiProud.cz)
konzervativní katolík (blízký lefébristickému hnutí, jehož biskupové byli
exkomunikováni Janem Pavlem II - Benedikt XVI exkomunikaci v roce 2009 zrušil).
Ředitel Institutu svatého Josefa; odpůrce ekumenismu, vyslovuje se proti společným
modlitbám s jinověrci
je spoluzakladatelem a členem redakce časopisu Te Deum (podle České biskupské
konference “se neprávem zaštiťuje podtitulem ´katolický´” a “jednostranně a někdy i
zkresleně informuje o dění v Církvi” (zdroj, zdroj))

Názory:
●
●
●
●
●
●

●
●

kritizoval nedostatečnou objektivitu ČT (zdroj), napsal otevřený dopis ČT kritizující
pořad Newsroom (zdroj)
kritizoval “bojovníky za nezávislá média”, že chtějí naopak vytvořit informační
monopol (zdroj)
zastával názor, že by se některým investigativním novinářům měla “přistřihnout
křídla”, protože používají “nečisté prostředky” (odkaz)
cituje antisemitské zdroje a je obviňován z antijudaismu/antisemitismu (zdroj
, zdroj
,
zdroj), sám to vehementně popírá (zdroj)
útoky z 11. září byly podle něj nejpravděpodobněji zosnovány americkými elitami
(zdroj)
zabývá se mnoha novými i klasickými konspiračním teoriemi: zednáři, Bilderbergem
,
“novým světovém řádem či židovskými kosmopolity, Islámský stát by nevznikl bez
pomoci Izraeleatd.
obhajoval Rusko a naopak kritizoval západní státy v konfliktu na Ukrajině (zdroj)
kritizuje papeže Františka (zdroj), kritizoval akci Prague Pride (
zdroj)

David Soukup
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●

*1971
zastupitel za ANO na Praze 3, je v oboru pro dotační
politiku a v redakční radě Radničních novin, asistent
poslance Petra Venhody(zdroj
)
působí jako ředitel společnosti Press Publishing Group
s.r.o. zaměřené na vydavatelskou činnost, reklamu a
marketing, která vydává publikace například pro
Ministerstvo práce a sociálních věcí nebo pro město
Kladno (zdroj)
člen dozorčí rady nebo společník se vkladem v několika
soukromých firmách
podle vlastních slov na http://praha3.anobudelip.cz je „zakladatel start-upu a
propagátor čínské medicíny“
v únoru 2019 neúspěšně kandidoval do Rady ČRo za Babybox pro odložené děti –
STATIM
v 90. letech působil jako redaktor Blesk, Nova (pořad Na vlastní oči)
Období 1998-2001 se věnoval oblasti PR, nejdříve jako tiskový mluvčí a šéf PR
Škody Plzeň, potom působil v poradenství v oblasti krizové komunikace.
od začátku tisíciletí pak krátce pracoval jako redaktor v bulvárním deníku Super a
posléze také v Mladém světě
v roce 2001 působil jako zpravodaj deníku Super a TV Nova během války v
Afghánistánu, v jeho psaných reportážích však bylo nepravdivě uvedeno, že se
nachází přímo v Kábulu, kde v tu dobu nemohl být, protože město bylo uzavřené;
Soukup později tvrdil, že informace zkreslili v redakci deníku Super, trval však dále
na tom, že byl několik kilometrů od Kábulu, což ale jiní váleční zpravodajové
zpochybňovali jako nepravděpodobné (odkaz, odkaz)
po roce 2002 už jako novinář nebyl příliš aktivní

Názory:
●

●
●

zasazuje se o podporu občanských spolků na Praze 3, úpravu chodníků a zeleně
(zdroj), chce zachránit Žižkovské lázně (zdroj), podporuje participativní demokracii na
Praze 3 (zdroj)
v roce 2001 obhajoval to, že deník Super publikoval na titulní straně nahou fotku
Petry Buzkové z veřejné pláže, podle Soukupa se jednalo o “veřejný zájem”
na veřejnosti se v poslední době k tématu médií nevyjadřuje

Josef Šlerka
●
●
●
●

●
●
●

*1974
ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky,
kde vede mmj. projekt Mapa médií
vedoucí oboru Nová média na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy
sémiotik a expert na datovou analýzu sociálních
sítí. Je autorem mnoha datových výzkumů, které
se opírají o dlouhodobý sběr dat, nastavení
vyhodnocovacích nástrojů a následné vizualizace podle různých parametrů
v minulosti pracoval v technologické divizi společnosti Ataxo, posléze ve společnosti
Social Bakers, která se zabývá analytikou sociálních sítí
publikuje v zahraničních i českých akademických časopisech a sbornících na téma
médií a sémiotiky
je aktivní ve veřejném prostoru, například na Twitteru, často dává rozhovory nebo se
účastní veřejných debat o médiích

Názory:
●
●

●
●
●
●

●

kritizoval systém fungování mediálních rad, rady by podle něj měly sloužit jako
zástupci společnosti a ne jako politické orgány (zdroj)
v Česku podle něj chybí smysluplná debata o médiích (soukromých i
veřejnoprávních), v současnosti je plná emocí, je rozdělena na dva nesmiřitelné
tábory (zdroj, zdroj)
varoval před hrozbou dezinformací (zdroj), podporoval Centrum proti terorismu a
hybridním hrozbám (zdroj)
neměly by se podle něj regulovat sociální sítě, protože podstatou demokracie je
střetávání různých názorů (zdroj
)
dlouhodobě se snaží upozorňovat na důležitost nezávislosti médií (zdroj
, zdroj)
podepsal otevřený dopis na podporu Petra Fischera z Českého rozhlasu (zdroj
),
21.5. 2019 napsal otevřený dopis René Zavoralovi ohledně rozhlasového pořadu
Matematika zločinu, který byl zakázán (zdroj)
české mediální prostředí je podle Šlerky příliš uzavřené pro mladší žurnalisty (zdroj
)

MEDIÁLNÍ MONITORING (od volby ze
dne 5. 6. 2019)
●

Konspirátor a antisemita, kritizují ho odpůrci. Kdo je Semín, který chce do
Rady ČTK, Radek Dragoun/Aktualne.cz, 12. 6.,odkaz

●

Židovské obce kritizují kandidaturu Semína do rady ČTK. ‚Vyjdu i s Židy,‘
reagoval,iRozhlas.cz/ČTK, 12.6., odkazaodkaz(Federace žid. obcí)

●

Průvodce inteligentního poslance po kandidátech do Rady ČTK, Hlídací Pes/
Tomáš Urban, 13.6., odkaz

●
●

Kontroverze kolem několika mediálních radních v Česku. V Senátu vznikne
nápad, jak změnit do budoucna jejich volbu, Newsroom CT24, 16. 6.,odkaz
Půr: Milí poslanci, kašlete na nepodstatnou Fridrichovou a nesnažte se
rozvrátit ČTK, Info.cz/Michal Půr, 12.6, odkaz

●

Liberalismus je dnes tyranie a totalita. A 11. září neřídili džihádisti z jeskyně,
tvrdí Semín, Michal Půr a Pavel Novotný/Info.cz, 14. 6,odkaz

●

„Pořádají se tady štvanice na lidi s jiným názorem,“ říká Semín. Ve svých
textech píše o mediální žumpě i Sorosovi, Filip Vích, Jiří Burýšek, Petr
Juna/Seznamzpravy.cz, 14. 6.,odkaz

●

Czechs alarmed as populist leaders take aim at public media, Jan Flemr/AFP,
15. 6.,odkaz

●

Podivíni a konspirátoři míří do mediálních rad. Teď by rád i Michal Semín,
Forum24/Jan Jandourek, 11.6, odkaz

●

Ještě hlubší dno,A2/Ondřej Slačálek, 10.6., odkaz

●

Nejdřív radní, pak ředitel. Zástupci ANO a SPD trpělivě dobývají veřejnoprávní
média, iHned.cz/Kateřina Šafaříková Petr Horký, 9.6., odkaz

●

Rada ČTK: Fabulátoři, konspirátoři a zmatení zákonodárci, Marketing a
Média/Ondřej Fér, 7.6., odkaz

●

Už jste si taky kopli do Semína?Mladá fronta Dnes/Michal Semín, 2.7., odkaz

●

Dusno kolem rady ČTK, Mladá fronta Dnes/Štěpán Kotrba, 1.7., odkaz

●

Muzeum komunismu? Komunismu snad, nikoli rudých praktik aneb Hon na
Michala Semína, Vladimír Franta/sputniknews.cz, 28.6., odkaz

●

Kandidát do Rady ČTK, ČT24, 23.6. odkaz

●

Prohlášení Akce D.O.S.T. na podporu Michala Semína, pravdive.eu, 17.6., odkaz

●

Veřejné nadávání tradicionalistickým katolíkům do antisemitů,
konzervativnilisty.cz/Jan Cholínský, 27. 6. odkaz

●
●

Semín v Duelu: Demonstranti na Václaváku jsou jen bučící stádo, týden.cz,
20.6., odkaz, pořad: odkaz
Semín: ČT objektivitu či vyváženost již ani nepředstírá, tyden.cz, 25.6., odkaz

Pro platformu S
 vobodu médiímzpracoval Tomáš Urban a Oldřich Vágner

